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Dogajanje v knjižnici
Knjigobežnice po vsej Ribniški dolini 

Zemljevid knjigobežnic

Knjigobežnica na Griču

Ljubitelji knjigobežnic se združujejo na spletu – na Face-
booku deluje skupina Knjigobežnice, kjer lahko najdete ze-
mljevid vseh knjigobežnic, namige za dobro branje in ostale 
književne vsebine.

Bistvo knjigobežnice je zajeto v vodilu Vzemi knjigo, po-
dari knjigo! V knjigobežnici lahko brez obveznosti vzamete 
katerokoli knjigo, ki vam je všeč, ne glede na tamatiko (po-
učno, leposlovno, otroško ipd.). Ko jo preberete, vam je ni 
treba vrniti. V knjigobežnici pa lahko pustite knjige, ki se vam 
zdijo dobre in za katere bi si želeli, da jih prebere še kdo. 
Pri uporabi knjigobežnic je dobro upoštevati vsaj dve ključni 

priporočili – v knjigobežnici nikar ne puščajte knjig, izposo-
jenih iz knjižnice, zaradi koronavirusa pa bi vam svetovali, da 
ko knjigo prinesete domov, ne hitite nemudoma z branjem, 
ampak jo z namenom preprečevanja okužb pustite odležati 3 
dni in se šele nato lotite branja.

V Ribniški dolini smo v sodelovanju z Občino Ribnica po-
stavili osem knjigobežnic. Stojijo na Velikih Poljanah, Svetem 
Gregorju, Griču, v ribniškem vrtcu, pred zdravstvenim do-
mom, šolo, na stavbi Krajevne skupnosti Dolenja vas in pred 
dolenjevaško šolo. Več o knjigobežnicah in zemljevid z vsemi 
lokacijami je na voljo tudi na povezavi prek QR-kode.

Za zagon projekta so knjige prispevale založbe in distribu-
cijske hiše Amalietti&Amalietti, Alba 2000, Avrora, Buča, For-
ma 7, Lynx, Miš, Morfem, Primus, Tehniška založba Slovenije 
in Zala, na lokalnih prebivalcih pa je zdaj naloga, da poslan-
stvo knjigobežnic širijo in polepšajo dan neznancu v duhu 
gesla »Vzemi knjigo, podari knjigo!«

Projekt Sodobno znanje za vse generacije 

V letu 2021 smo Knjižnica Miklova hiša in Dom starejših 
občanov Ribnica začeli s sodelovanjem v projektu Sodobno 
znanje za vse generacije, ki ga prek LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe sofinancira tudi Evropski sklad za regio-
nalni razvoj. Skupna vrednost projekta, ki ga bomo izvedli v 
dveh sklopih, je 39.621,80 evra.

V prvem delu projekta v knjižnici prehajamo na nov način 
izposoje. Vsako knjigo in vse drugo gradivo smo polepili z 
radiofrekvenčnimi kodami in jih povezali z inventarnimi šte-
vilkami prek črtne kode. Premik s črtnih na radiofrekvenčne 
kode nam bo omogočal hitrejšo izposojo in vračilo, hkrati pa 
bomo zmanjšali možnost človeških napak pri izposoji. Prav 
tako je z radiofrekvenčnimi kodami zdaj naše gradivo zašči-
teno pred neevidentirano izposojo in krajo. 

V drugem delu projekta bomo izposojo prek radiofre-
kvenčnih kod nadgradili še z notranjim knjigomatom. Tako 
si boste lahko člani samostojno izposojali in vračali gradivo, 
knjižničarji pa vam bomo lahko pomagali pri kompleksnejših 
vprašanjih. Projekt se posveča tudi dvema ranljivima skupi-
nama, otrokom in starejšim. Za otroke, ki imajo težave pri 
branju, pripravljamo individualne delavnice, kjer se bodo 
lahko naučili uporabe programske opreme, ki prilagaja be-
sedila in ozadje na način, ki mlademu bralcu ustreza. Starše 
in ostalo zainteresirano javnost bomo povabili na dve pre-
davanji o bralno-napisovalnih težavah, s katerimi se sreču-
jemo pri otrocih. V Domu starejših občanov Ribnica bodo 
izvajali literarno obarvane delavnice za svoje uporabnike, za 

Knjigobežnice so slovenska različica pobude Little 
free library. Gre za mesta, škatle oziroma v našem pri-
meru hišice, kjer si lahko izmenjujemo knjige. V Slove-
niji imamo postavljenih že več kot 130 knjigobežnic v 
različnih oblikah, skupna pa jim je ideja izmenjave knjig 
brez obveznosti. 



21REŠETO  MAJ 2021 k u l t u r a

vse starejše pa bomo organizirali individualne delavnice za 
spoznavanje elektronskih storitev knjižnice – spoznali bomo 
delovanje našega spletnega kataloga Cobiss, se naučili brati 
elektronske knjige prek Biblosa in začeli z uporabo Audiboo-
ka (aplikacije za zvočne knjige).

V objemu s knjigo – predšolska bralna značka 

Akcija V objemu s knjigo je bralna značka za najmlajše, ki smo jo 
začeli 15. maja ob svetovnem dnevu družine. Otroci se lahko akci-
ji pridružijo kadarkoli, naloga pa je opravljena, ko preberete vsaj pet 
knjig. Slikanice, katerih naslovi se nizajo v brošuri, so predlogi za branje 
otrokom. Pri izboru slikanic se ne omejujte samo na naslove v knjižici, 
posezite tudi po drugih naslovih istih avtorjev ali pa si naredite čisto 
svoj izbor. Skupno branje z otrokom od zgodnjega otroštva naprej pri-

naša radost obema, tako otroku kot odraslemu. Otroku je ugodno in 
udobno v vašem naročju ali ob vas, opazuje ilustracije in jih dopolnjuje 
z besedami, ki prihajajo iz vaših ust. Počuti se varnega. Ob obisku knji-
žnice bo vaš otrok v knjižico dobil štampiljko s pravljičnim junakom. 
Po zbranih petih štampiljkah boste povabljeni na lutkovno predstavo, 
predvidoma decembra 2021, kjer bo otrok prejel tudi priznanje.

Naj bo branje vaša vsakodnevna navada, nekaj, kar bo otrok pričako-
val od vas in česar se boste veselili tudi vi!

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša
Foto Nastja Hafnar
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Vseh 126 številk Novih novic je na
voljo v digitalni obliki v Digitalni
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